
Värmebehandlat trä 
Inledning 
Under 1990-talet har värmebehandling som beständig
hetsförbättrande åtgärd aktualiserats och olika processer 
har utvecklats i Finland, Frankrike, Nederländerna och 
Tyskland. Den förbättrade biologiska beständigheten beror 
på ännu ofullständigt kända förändringar i träets kemi. 

Produktion av värmebehandlat trä i någon nämnvärd 
skala har hittills endast kommit igång i Finland, där 
30 000-40 000 m ' producerats årligen under de senaste 
åren. En betydande del av den finska produktionen har 
exporterats till Västeuropa. 

Det pågår f n en hel del forskning och studier kring 
värmebehandlat trä. Kunskaperna om materialets 
beständighet och olika tekniska egenskaper är emellertid 
ännu relativt begränsade. 

I detta tekniska datablad redovisas vad man vet idag 
(dec 2002) om värmebehandlat träs egenskaper. 

Tillverkning 
Gemensamt för de något olika processer som finns för 
x ärmebehandling är att virket värms upp i ett slutet kärl till 
temperaturer mellan 180 och 240°C. Vid så höga temperatu
rer utvecklas brännbara gaser (träet pyrolyserar) och för att 
undvika att dessa antänds sker uppvärmningen i en syrefri 
atmosfär, antingen i kvävgas eller vattenånga. 1 en särskild 
process som utvecklats i Tyskland sker uppvärmningen i en 
vegetabilisk olja (t ex rapsolja). 

Tiden för en behandling varierar kraftigt beroende på 
vilken process som används. Med vegetabiliska oljor 
som värmemedium går processen på 10-15 h, medan 
man för andra processer talar om totala behandlingstider 
från 30-40 h upp till några dagar. 

Flera olika träslag kan behandlas, t ex furu, gran, björk 
och asp. 

Egenskaper 
Skyddseffekt och tekniska egenskaper varierar med den 
process virket behandlats med. Detta datablad ger därför 
endast generell information om värmebehandlat träs egen
skaper. Om det är någon särskild egenskap som är kritisk 
för en viss konstruktion eller ett visst användningsområde, 
så hänvisas till det tekniska databladet för det aktuella vär-
mebehandlade virket. 

Skyddseffekt mot träförstörande organismer 
Skyddseffekten mot träförstörande organismer är avgö
rande för det värmebehandlade träets beständighet, "livs
längd". I följande tabell redovisas dokumenterade erfaren
heter. 

Fasadpanel lämpar sig väl för värmebehandlat trä. Bilden är från 
skidstadion i Lahlis, Finland. 
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Träförstörande organism Skyddseffekt 

Rötsvampar I standardiserade laboratorieprovningar uppvisar värmebehandlat 
trä en bättre motståndskraft mot rötsvampar än obehandlat trä. 
Skyddseffekten är avhängig behandlingstemperamr och -tid. 
Högre temperaturer och längre behandlingstider ger generellt sett 
bäst resultat. Värmebehandlat barrträ ger som regel bättre 
skyddseffekt än värmebehandlat lövträ. Vederhäftig 
dokumentation över jämförande provningar i falt och 
laboratorium med obehandlat och traditionellt träskydds-
behandlat trä saknas emellertid ännu. 

Missfärgande svamp Värmebehandlingen ger inget särskilt skydd mot missfärgande 
mögel- och blånadssvampar. Har värmebehandlingen skett i 
vegetabilisk olja ökar risken för angrepp av missfårgande svamp, 
om inte särskild tillsats av fungicid gjorts til l oljan. 

Insekter (husbock, strimmig 
trägnagare) 

Preliminära studier visar att värmebehandlat trä ger skydd mot 
husbock. För andra träförstörande insekter saknas information. 

Insekter (termiter) Värmebehandlat trä ger inget skydd mot termiter. 

Marina träskadegörare Uppgift saknas, men provningar pågår. 

Tekniska egenskaper 

Tekniska egenskaper 
De tekniska egenskaperna hos värmebehandlat trä kan sammanfattas enligt tabell nedan. 

Allmänt utseende, färg, 
targbeständighet 

Det behandlade virket far en brunaktig farg. Färgen blir ljust 
brun vid låga behandlingstemperaturer och mörkt brun vid höga 
behandlingstemperaturer. Färgen är inte stabil mot UV-ljus, 
varför den relativt snabbt övergår i en gråaktig ton. På 
värmebehandlad furu och gran kan man fa utsvettning av kåda 
som kan ge fläckar på virket. Dessa kan dock avlägsnas genom 
hy vling av virket efter behandlingen. Lossnande kvistar är ett 
problem vid värmebehandling av såväl gran som furu. 

Lukt Nybehandlat trä har en karakteristisk röklukt, som dock avtar 
relativt snabbt med tiden. 

Hygroskopicitet, 
jämviktsfuktkvot 

Värmebehandlat trä har lägre hygroskopicitet än obehandlat och 
jämviktsfiiktkvoten minskar med ca 50 %. Leveransfuktkvoten 
ligger vanligen mellan 3 och 10 %. 

Dimensionsstabilitet, sprick
bildning 

Värmebehandlat trä uppvisar en högre dimensionsstabilitet än 
motsvarande obehandlat. Minskning av svällning och krympning 
i laboratorieförsök, uttryckt som ASB (Anti-Shrinking 
Efficiency), uppgår till mellan 50 och 90 %. Resultat från 
utomhusexponeringar saknas emellertid. 

Vikt Har värmebehandlingen gjorts i en atmosfär av kväve eller 



vattenånga minskar densiteten med 5-15 %; för virke som 
behandlats med vegetabilisk olja som värmemedium ökar vikten. 
Viktökningen kan styras med hjälp av processen beroende på hur 
mycket olja man önskar i virkets ytskikt efter behandlingen. 
Oljan ger också virket en viss vattenavvisande effekt, som 
emellertid avtar med tiden. 

Hållfasthet Värmebehandlat trä är sprödare än obehandlat, och böj- och 
draghållfastheten minskar med 10-50 %; minskningen blir större 
ju högre temperaturen är. 
Eftersom virket blir sprött, kan det vara en fördel att förborra hål 
för skruvförband. Utdragshållfastheten för fästdon är lägre än för 
obehandlat trä. 

Målbarhet Erfarenheter hittills visar att lösningsmedelsbaserade alkydfärger 
går bra att använda men att viss försiktighet rekommenderas med 
vattenbaserade system, eftersom värmebehandlat trä har lägre 
vattenupptagningsförmåga än obehandlat. Elektrostatiska 
målningar kräver uppftiktning av virkesytan. 

Limbarhet Fenol-resorcinol-formaldehydlim ger bra resultat. PVAc och PU-
lim kan användas under särskilda förhållanden. Reducerat tryck 
vid sammanfogningen skall användas med hänsyn till materialets 
sprödhet. 

Bearbetningsegenskaper Bearbetning kräver välslipade verktygsstål med tanke på att 
virket är sprött och lätt flisar sig. Det går lättare att såga i 
värmebehandlat trä än i obehandlat. Bearbetningsdammet är 
mycket finfördelat och torrt och kan orsaka irritation i 
andningsvägarna. 

Korrosivitet Uppgifter saknas. Fästdon av rostfritt eller varmförzinkat stål 
rekommenderas tills korrosionsegenskapema är bättre 
dokumenterade. 

Värmeledningsförmåga Reduceras med 10-30 %. 

Brandegenskaper, antändning Uppgifter saknas. 

Emissioner Dokumentationen är ännu ofullständig, men inledande studier 
visar att värmebehandlat trä inte tycks avge några skadliga 
ämnen till luften. 

Avfallshantering Avfall från värmebehandlat trä kan hanteras och behandlas på 
samma sätt som avfall från obehandlat trä. 



Användningsområden 
Värmebehandlad furu och gran kan användas i en rad till-
lämpningar utomhus ovan mark, t ex: 

• trädgårdsmöbler 
• panel 
• div utomhussnickerier 
• staket 

Användning i markkontakt rekommenderas för närvarande 
inte. 

Värmebehandlad björk och asp kan användas inom
hus, där ökad dimensionsstabilitet och minskad jäm-
viktsfuktkvot och en vacker färg har avgörande bety
delse, t ex för: 

• möbler 
• köks- och bastuinredningar 
• parkettgolv 
• panel 

Värmebehandlat trä skall inte användas i bärande konstruk
tioner som är kritiska från personsäkerhetssynpunkt. 

Klassificering och kvalitetskontroll 
Det finns f n inget etablerat system för klassificering av 
värmebehandlat trä, jfr t ex det nordiska klassificerings
systemet för träskyddsbehandlat (impregnerat) trä. 

Likaså saknas ett externt kvalitetskontroll- och certifie-
ringssystem. 

Producenterna av värmebehandlat trä har emellertid 
som regel någon form av processtyrning och -kontroll 
för att få fram produkter som har olika egenskaper och 
lämpar sig för olika användningsområden. För varje 
kombination av träslag och virkesdimension används en 
specifik process för att uppnå ett visst resultat. De para
metrar som i första hand används för att styra resultatet 
är temperaturen samt uppehållstiden i maximal tempe
ratur. 

Läs mer 
Dokumentation (CD-ROM) från Nordic Wood Temadag 
"Värmebehandlat trä- egenskaper och användningsområ
den" (nov 2000) 

Denna kan beställas från SP Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut, fax 033-13 45 16, eller från Norsk 
Treteknisk Institutt, fax +47 22 60 42 91. 


